
ال ال ما  الشيخ :؟  يقولون ليس أحنف األحناف السائل :ألن الذي ينسب إىل أيب حنيفة يقال حنفي؛ واحلنفي 

))  يف قوله تعاىل (( غري السائل : ؛ أحناف مثل أنصاري وأنصار حنفي وأحناف ما فيها شيء . هو بصحيح

(( إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا مث قال اهللا تعاىل: األرجح الثاين   الشيخ : التفسري أيها أرجح األول أو الثاين

مكونة  )) (( إن الذيناجلملة ))  من الكتاب ويشترون به ثمنا قليال أولئك ما يأكلون في بطونهم إال النار

مجلة اجلملة خربه واجلملة  )) ما يأكلون (( أأوالء مبتد )) أولئك ((من إن الدال على التوكيد والذين امسها؛ و

؛ واإلخفاء يكون عند  يكتمون مبعىن خيفون )) إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا ((؛  من املبتداء وخربه خرب إن

وجب على من عنده علم أن يبينه؛  السؤال وعند عدم السؤال فمىت دعت احلاجة إىل بيان العلم بسؤال أو غريه

؛ فإن لنا  الكتاب املراد به إما أن تكون أل للعهد أو أل للجنس )) ن الكتابيكتمون ما أنزل اهللا م ((وقوله: 

للعهد فاملراد به التوراة ويكون املراد بالذين يكتمون اليهود ألم كتموا صفة النيب صلى اهللا عليه وسلم ؛ وإن قلنا 

ن يشمل اليهود والنصارى وغريهم بأن أل للعموم مشل مجيع الكتب التوراة واإلجنيل وغريمها ويكونون الذين يكتمو 

لقد أرسلنا  ((أنزله على رسله فإن اهللا تعاىل يقول:  )) ما أنزل اهللا من الكتاب ((؛ وقوله:  وهذا أرجح لعمومه

 ((؛ وقوله:  وجل يهدي به الناس فكل رسول فإن معه كتاب من اهللا عز )) بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب

؛ وجيوز أن يكون الضمري عائدا  أي مبا أنزل اهللا )) به ((؛  يشرتون يعين يأخذون )) ويشترون به ثمنا قليال

؟ احلقيقة أن   ؟ هل هو املال أو اجلاه هذا الثمن ما هو))  ثمنا قليال ((؛  على الكتم يعين يشرتون ذا الكتم

 لون في بطونهم إال النارأولئك ما يأك ((كل منهما يصح أن يكون مثنا ويصح أن يكون مرادا لو ال أن قوله: 

،  : اكتموا هذا العلم يعين يعطون ماال ويقال )) ويشترون به ثمنا قليال ((؛ وقوله:  ترجح أن املراد به املال ))

وهذا واقع من اليهود والنصارى ومن هذه األمة أيضا فإن من أهل العلم من يكتم  ، أسكتوا عن بيانه ال تبينونه

، فهو بالنسبة لآلخرة قليل  ؟ فهو قليل . طيب ولو اشرتى مثنا كثريا رتي به مثنا قليالالعلم من أجل الدنيا فيش

(( أولئك ما يأكلون في بطونهم عقوبة هؤالء:    )) وما متاع الحياة الدنيا في اآلخرة إال قليل قال تعاىل: ((



؛  مفعول ليأكلون ألن االستثناء هنا مفرغ يعين هؤالء ما يأكلون إال النار ما يأكلون إال النار النار )) إال النار

وتأمل العقوبة كيف جاءت باجلملة االمسية ويش األجل ثبوت هذه العقوبة واستقرارها فكأا كررت مرتني لو  

في بطونهم إال (( إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به ثمنا قليال ما يأكلون :  كانت اآلية

 ((؛ وقوله:  مرة ثانية فكأن اجلملة مكررة أأعيد املبتد )) أولئك ما يأكلون ((استقام الكالم لكن  )) النار

؛ هل هي لعلو مرتبتهم أو لبعد  للبعيد الشيخ :،  للبعيد الطالب :؟  اإلشارة للقريب وال للبعيد )) أولئك

نعم للبعد منهم والتنفري منهم وليس لعلوهم وأن كما يف قوله:  الشيخ :للبعد،  الطالب :؟  مرتبتهم والنفور منها

؟ نقول نعم هذا املال  كيف إال النار  )) إال النار ((وقوله: .  فهذا لدنو املرتبة والبعد عنهم )) ذلك الكتاب ((

وهذا كثريا ما يعرب اهللا  لكنه يوم القيمة يكون نارا نه نارا والعياذ باهللا ـ اآلن ما هو نار اآلن أكل وشربئو يتجر 

الذي يشرب في آنية الفضة  (؛ الرسول صلى اهللا عليه وسلم قال:  سبحانه وتعاىل بالنار عن شيء من األفعال

يعمد أحدكم إلى جمرة فيلقيها في  (وقال يف الذي لبس ذهبا وهو رجل:  ) إنما يجرجر في بطنه نار جهنم

 ما أسفل من الكعبين ففي النار (؛ وقال:  حني فرطوا يف غسلها  ) ويل لألعقاب من النار (ل: نعم وقا ) يده

ما يأكلون في  ((طيب قوله:  . ألن هذا العمل خمالفة ألمر اهللا ورسوله ومعصية فاستحق العقوبة بالنار )

))  وال يكلمهم اهللا يؤم القيمة ((؛  نارايعين معىن هذا أم جيرئون هذه األشياء يوم القيمة ))  بطونهم إال النار

ال يكلمهم تكليم الرضا النفي هنا ليس نفي ملطلق الكالم ولكنه للكالم املطلق الذي هو كالم الرضا وال مينع أن 

 )) وال يكلمهم اهللا وال يزكيهم ))؛ (( اخسئوا فيها وال تكلمون ((يكلمهم كالم التوبيخ كما يف قوله تعاىل: 

سترتها عليك في  (وجل فيقول:  ون يوم القيمة ألن املؤمنني يزكون ويشهد هلم بالتزكية يزكيهم اهللا عزنعم ما يزك

؛ ألن أخذ الكتاب  ؛ كذلك أيضا يزكون بأم أخذوا كتام بأميام فيكون مغفورا له ) الدنيا وأغفر لك اليوم

يزكون يأخذون كتبهم بالشمال وينادى على رؤوس باليمني أو إعطاء الكتاب باليمني تزكية لكن غري املؤمنني ال 

فعيل هنا مبعىن  )) ولهم عذاب أليم ((قوله:   ؛ اخلالئق هؤالء الذين كذبوا على رم آال لعنة اهللا على الظاملني



إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما  ((  . مفعل مؤمل أي موجع  والعذاب هو النكال والعقوبة

مناسبة هذه اآلية مبا قبلها  . )) لغير اهللا فمن اضطر غير باغ وال عاد فال إثم عليه إن اهللا غفور رحيمأهل به 

فلما أمر باألكل من  )) يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقنكم واشكروا هللا ((؛ ألنه قال:  واضحة

: حترمي أكل امليتة والدم وحلم اخلنزير وما  الكرمية؛ فيستفاد من هذه اآلية  الطيبات بني ما حرم علينا من اخلبائث

إنما حرم  ((أن التحرمي إىل اهللا؛ لقوله:  : ومن فوائدها ؛ ، حترمي هذه األشياء األربعة أهل به لغري اهللا أربعة أشياء

هذه األشياء : حصر احملرمات يف  ويستفاد من هذه اآلية الكرمية . وجل وهو احمللل واحملرم هو اهللا عز))  عليكم

؛ لكن  ألا أداة حصر))  إنما ((؟  ؛ من أين يؤخذ ، وما أهل به لغري اهللا ، وحلم اخلنزير ، والدم األربعة: امليتة

حرم ما ذبح على النصب  يف آية أخرى غري هذه األشياء نعم؛ ألن اهللا حرم  هذا احلصر قد بني أنه غري مقصود

يب عليه الصالة والسالم كل ذي ناب من السباع وكل ذي خملب من ؛ وحرم الن وليس داخل يف هذه األشياء

، وحرم النيب عليه الصالة والسالم احلمر األهلية وليس داخال يف هذه األشياء  الطري وليسا داخال يف هذه األشياء

؛  يع امليتات: حترمي مج من فوائد هذه اآلية . ؟ والسنة إذا فيكون هذا احلصر قد بني انفكاكه يف القرآن ويش بعد

وأل هذه للعموم إال أنه يستثىن من ذلك السمك واجلراد يعين ميتة البحر واجلراد لألحاديث  )) الميتة ((لقوله: 

؛ ألنه غري  ؟ ولكنه الصحيح أنه ال يصح اجللد الشيخ :،  اجللد الطالب :، ويستثىن من امليتة ؟  الواردة يف ذلك

 ((مث قال:  )) كلوا من طيبات ((؛ ألنه قال:  ؟ األكل ؛ احملرم هنا أيش داخل يف ذلك، غري داخل يف التحرمي

) وعلى هذا فال يستثىن من  إنما حرم من الميتة أكلها (وقال النيب عليه الصالة والسالم:  )) إنما حرم عليكم

هو هنا مطلق لكنه و  )) والدم ((؛ لقوله تعاىل:  : حترمي الدم ويستفاد من هذه اآلية . هذا شيء نعم ما يستثىن

؛  وعلى هذا فيكون إطالق هذه اآلية مقيدا بسورة األنعام يعين الدم املسفوحقيد يف سورة األنعام بالدم املسفوح 

  . ؟ حالل ؟ حالل وال : أن الدم الذي يبقى بعد خروج الروح باحليوان املذكى وبناء على هذا القيد يستفاد منه



؛  وهو شامل لشحمه ومجيع أجزائه )) ولحم الخنزير ((: حترمي حلم اخلنزير؛ لقوله:  ويستفاد من اآلية الكرمية

وليس من باب العموم املعنوي بل هو من باب العموم اللفظي حلم اخلنزير ألن اللحم يطلق على كل ما يؤكل من 

لحم غري الشحم وإذا احليوان وإن كان بعضه عند القرن أو عند االقرتان خيرج منه فإذا قلت حلم وشحم صار ال

: حترمي ما ذكر اسم غري  ومن فوائد اآلية قلت حلم وكبد صار الكبد غري اللحم وعند اإلطالق يشمل اجلميع  .

: حترمي ما ذبح لغري اهللا ولو ذكر اسم اهللا  من فوائدها أيضا . )) ما أهل به لغير اهللا ((؟  ؛ من أين اهللا عليه

: أن  ومن فوائد اآلية . هللا أكرب اللهم هذا للصنم الفالن ؛ ألنه أهل به لغري اهللابسم اهللا وا : عليه مثل من يقول

، هو جناسة معنوية لكن يؤثر حىت يف األعيان هذا البهيمة اليت  ، حىت يف األعيان الشرك يؤثر حىت يف األعيان

؛ تأمل قدر  ، حالل يها ؟ طيبة؛ واليت ذكر اسم اهللا عل ، حمرمة خبيثةجنسة ؟  ذكر أهل لغري اهللا ا ويش تكون

(( إنما ؛ وهلذا قال اهللا عزوجل:  دى من املعاين إىل احملسوس وهو جدير بأن يكون كذلكعالشرك وأنه يت

أم ما هم بنجاسة بدم ما هو جنس  لة))  المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا

: فضيلة  .ومن فوائد اآليةر مؤثرا حىت يف األمور احملسوسة لكن لقوة خبثهم املعنوي وفساد عقيدته وطويته صا

فمن اضطر  ((:  ؛ لقوله : أن الضرورة تبيح احملظور ومن فوائد اآلية؟  ؛ من أين نأخذ ؟ مصطفىاإلخالص هللا

: لكن هذه الضرورة الحظوا أا تبيح  ومنها . )) فال إثم عليه ((من قوله:  )) ثم عليهغير باغ وال عاد فال إ

: زوال الضرورة  ؛ والشرط الثاين : صدق الضرورة حبيث ال يندفع الضرر إال بتناوله ؛ الشرط األول احملرم بشرطني

صدق الضرورة حبيث ال يندفع الضرر :  ؛ الشرط األول ، اشرتط شرطان ؟ نعم به حبيث يندفع الضرر أنتم فامهني

، التداوي باحملرم بعض  : زوال للضرورة به إمنا قلنا ذلك لئال يورد علينا مورد مسألة التداوي باحملرم ؛ الثاين إال به

؛ نقول هذا  العلماء أو بعض العوام يظنون أنه من باب الضرورة وأن اإلنسان إذا اضطر إىل التداوي باحملرم حل له

؟ ألن صدق  ، كلها منتفيات يف باب التداوي كيف ذلك الصحيح بسببني ألن كال الشرطني منتفيما هو 

:  ؟ طيب ثانيا الضرورة غري موجود إذ ميكن أن يتداوى بشيء مباح وميكن أن يشفى بدون تدواي ما هو بظاهر



ميكن ميوت وليس هذا ن ميكن يشفى و  الشيخ :،  ميكن الطالب :؟  هل إذا تدواى ذا احملرم تندفع ضرورته

؛ ونعلم أنه ما  جنس األكل الذي ما عنده إال ميتة ما عنده إال غريها هذا نعلم أنه إذا أكل منها تندفع ضرورته

إن اهللا غفور  (( ؛ لقوله: وجل : إثبات رمحة اهللا عز ومن فوائد اآلية الكرمية . ؛ فبينهما فرق عنده غريها مضطر

: أن األعيان اخلبيثة تنقلب  ومنها . رمحة اهللا بالعبد أن أباح له احملرم لدفع ضرورتهنعم ألن هذا من ))  رحيم

؟ حنن ذكرنا أثناء الشرح وجهني ومها: هل هذه األعيان انقلبت  طيبة حني حيكم الشرع بإباحتها من أين نأخذها

حىت ال  ليها ضمها وتقبلها؛ لكنها أبيحت للضرورة وألن النفس لشدة حاجتها إ طيبة أو هي باقية على خبثها

حق فكما أن احلمري كانت بعد أن كانت  وقلنا إن كليهماأو وجهني تتضرر ا ذكرنا يف هذا قولني ألهل العلم 

،  ؟ خبيث حالال طيبة صارت بتحرميها رجسا صارت رجسا جنسا وهي أمس هذا احلمار حالل طيب واليوم

:  ؛ ومها : إثبات امسني من أمساء اهللا ومن فوائد اآلية الكرمية . )) واهللا على كل شيء قدير ((صار حراما خبيثا 

: إثبات ما ذكره أهل السنة واجلماعة األئمة من أن أمساء اهللا سبحانه وتعاىل متعدية  ومنها . الغفور والرمحة

لصفة واآلثار الذي ؛ ما قلنا األمساء املتعدية تتضمن االسم وا : ثبوت تلك األحكام املأخوذة منها يستفاد منها

؛ ألنه لكونه غفورا رحيما غفر ملن تناول  ؛ العلماء يأخذون من مثل هذه اآلية ثبوت األثر وهو احلكم هو احلكم

وجل تدل على الذات  فيكون يف هذا دليل واضح على أن أمساء اهللا عز امليتة لضرورته ورمحه حبلها نعم هذه

 ذلك أهل العلم رمحهم اهللا أخذم على االسم والصفة واحلكم كما ؛ على الذات الذي هو االس والصفة واحلكم

)) فعلم منه  فال إثم عليه ((؟  : أن من تناول احملرم فهو آمث بدون عذر من أين نأخذ ومن فوائد اآلية الكرمية .

؛ من أين  : أن العاصي بسفره ال يرتخص ومن فوائدها عند بعض أهل العلم أنه إذا كان غري مضطر فعليه اإلمث .

والعادي  مامقالوا إن الباغي خارج عن اإل فإم )) غير باغ وال عاد ((؟ من قوله:  تؤخذ على هذا الرأي

ال يرتخص بأي رخص من رخص السفر فال  مام، وقالوا إن العاصي بسفره أو الباغي عن اإل العاصي بسفره

وهذه  ما حتل له وال يفطر يف رمضان نعمالسفر وال يأكل امليتة مجيع رخص  يقصر الصالة وال ميسح ثالثة أيام



هل  السائل :نعم،  الشيخ :؟  شيخ السائل :  . املسألة فيها خالف بني أهل العلم وقد أشرنا إليه فيما سبق

ألن اآلية فيها إباحة  ؛ ما هو بواضح الشيخ : ؟ إن احملرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوبيستفاد من اآلية 

وهذه القاعدة ذهب  ن احملرم ما ينتهك إال بواجب نعملكن قد يقال إنه يستفاد من إباحة احملرم وجوب تناوله أل

إليها بعض أهل العلم قال إن احملرم إذا انتهك فهو دليل على الوجوب لكنها هي املطردة يف احلقيقة مثل ما قالوا 

وجوبه من هذه القاعدة قالوا إن األصل أن قطع اإلنسان شيئا من بدنه  قرروايف وجوب اخلتان بعض العلماء 

، واخلطان قطع شيء من بدنه وال ينتهك احملرم إال بواجب فقرروا  حرام الشيخ :  حرام الطالب :؟  حالل وال ال

أن يفطر والفطر  ؛ وهلذا مثال جيوز للمسافر ؛ لكنها من املطردة متام االطراد وجوب اخلتان من هذه القاعدة

هل فيه دليل ملن يفرق بني العاصي  السائل :  بواجب فهي مطردة اطرادا بينا نعمانتهاك احملرم وأن الفطر ليس 

ذكرنا فيما سبق قلنا شيخ اإلسالم يرى أنه ال فرق بني العاصي بسفره وغري العاصي  الشيخ : ؟ بسفره وبني غريه

ما هو دليل أكل ذبائح  السائل :  . ألن هذه األحكام علقت بالسفر والعاصي يأمث وأحكام السفر باقية أي نعم

حهم كما قال ابن طعامهم ذبائ )) (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكملقوله تعاىل:  الشيخ :؟  الكفار

إذا أر الدم وذكر اسم اهللا عليه  ؟ ولو هم ذحبوا عن طريق غري طريق اإلسالم السائل :عباس رضي اهللا عنه؛ 

لو ضربوها  الشيخ :لو ضربوها  السائل :؛  ؟ البد من ذكر اسم اهللا نعم البد من ذكر اسم اهللا السائل :؛  حل

ويش لون ذحبوها   السائل :؛  بطريق املعروفة ما ذحبوها السائل :؛  ضربة معينة وملا غشي عليها ذحبوها حلت

 ( :؟ نعم، بالظفر ما حتل؛ ألن الرسول استثناها قال بالظفر الشيخ :،  بالظفر يذحبوا السائل :؟  كيف ذحبوها

  ؛ ما حتل الشيخ :؟  إذا كانت هذه طريقتهم السائل :)  ما أنهر الدم  وذكر اسم اهللا عليه إال السن والظفر

أليس  السائل :ه أي نعم حله يدل على طيب الشيخ : هل فيه دليل على املكان الطيب قبل التحليل ؟ السائل :

امليتة هل  السائل :؛ ال أحله الشرع يأكلونه  الشيخ :ة ما نقول حالل من قبل تمن أعمال اجلاهلة مثل اليوم املي

ال ال مو الشيخ :؛  طيبة فصارت خبيثةميتة كانت السائل :؛  امليتة كانت طيبة فخبثت مبواالشيخ :نقول 



احلمار كان حالال يأكلوا الشيخ :ما الفرق بينها وبني احلمار؟ السائل :؛  ما جاءت يف الشرع حلها حبالل 

:  للكن ميتة ما كانوا يأكلوا أصال وهلذا يرى ابن عباس رضي اهللا عنه حلة محار حىت بعد التحرمي ألن اهللا يقو 

؟ وبعض العلماء حيرمها إذا دعت  وأين احلمار )) قل ال أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه وال ((

 السائل :  . احلاجة إىل بقائها فمثل وقتنا على رأي بعض العلماء جيوز أكلها لكن الصحيح أا رجس ما حتل

؛  ما هو بنجس لذاته ما هي جناسة عينية اخلمر أيضا حرم لكن اخلمر الصحيحالشيخ :؟  خبيثةشرب اخلمر 

يؤثر يف  ينجس الثيابمعنوية هذا هو الصحيح وهلذا ال  ، فنجاسة اخلمر بث عملياخلالشيخ :اخلبث السائل :

 الشيطانيريد إنما  ((؛ وهلذا علل التحرمي  العقل يؤثر يف العقل غالبا مؤثر يف العقل أكثر ما حرم من أجل هذا

شيخ السائل :  )) أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر اهللا وعن الصالة

أيه ذكاته ذكاة أمه؛ حنن اشرتطنا أن ال خترج األصل عن املوضوع يا الشيخ :ولد الشاة يكون يف بطنها ما ذكى ؟ 

ما أشبه ذلك هلا أبواب معينة لكن الذي يف بطن األم مجاعة ؛ املهم إننا نقول يا إخواننا بالنسبة للذكاة والصيد و 

 ؟ ( سموا أنتم وكلوا )يف حديث عائشة قال النيب صلى اهللا عله وسلم  السائل :  . إذا ذحبت فذكاته ذكاة أمه

؛ هذا أكل الذبح لكن أصلها أن  ؛ لكن هذا أكل الذبح ما بينها تعارض حيتاج اجلمع الشيخ :ما بينها تناقض 

املسلم فقد سم هذا هو األصل فأنت ال تشكك على غريك لو قال لو كان القوم الذين سألوا الرسول  ما ذحبه

قال اهللا   . صلى اهللا عليه وسلم قالوا إن قوما يأتون باللحم ال يذكرون اسم اهللا عليه صار فيه شيء من املعارضة

ثمنا قليال أولئك ما يأكلون في بطونهم (( إن الذين يكتمون ما أنزل اهللا من الكتاب ويشترون به وجل:  عز

عجيب ما   )) ما أنزل اهللا ((أي خيفون؛ وقوله:  (( إن الذين يكتمون ))ذكر اهللا يف هذه اآلية:  )) إال النار

إن الذين  ((؛ لقوله تعاىل:  ؟ طيب يستفاد من هذه اآلية الكرمية وجوب نشر العلم ؛ الفوائد كملناها يا مجاعة

؛ كيف  ويتأكد وجوب نشره إذا دعت احلاجة إليه بالسؤال عنه إما بلسان احلال وإما بلسان املقال )) يكتمون

؟ يأيت إنسان ويسألك؛ ولسان احلال أن يقع الناس يف أمر حيتاجون إىل بيان أنه حمرم أو يهمل أمرا  لسان املقال



ما أنزل  الكتب منزلة من عند اهللا؛ لقوله: ((: أن  ويستفاد من هذه اآلية الكرمية . حيتاجون إىل بيان أنه واجب

إن الذين يكفرون ما أنزلنا من  ((؟  ؛ من أين تؤخذ يا غامن ويستفاد منها: أا كالم اهللا )) اهللا من الكتاب

(( قوله:  الطالب :يستفاد أا كالم اهللا ؛  )) وأنزلنا )) (( من الكتاب ويشترون به ثمنا قليال )) (( البينات

 ، علو اهللا عز ويستفاد منها: العلو . طيب فتكون كالمه )) ما أنزل اهللا من الكتاب (( الشيخ :))  زل اهللاما أن

:  .ويستفاد من هذه اآلية فإذا ذكر أن األشياء تنزل منه فهو عال سبحانه وتعاىل))  ما أنزل ((؛ لقوله:  وجل

؛ فأما من كتم بدون إشرتاء أو اشرتى  به مثنا قليال : يكتمون؛ ويشرتون أن هذا الوعيد على من مجع بني األمرين

إن الذين يكتمون ما أنزلنا من  ((بدون كتم فإن احلكم فيه خيتلف؛ إذا كتم بدون إشرتاء فقد قال اهللا تعاىل: 

؛ وأما الذين اشرتوا بدون   )) البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم اهللا ويلعنهم الالعنون

 )) من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها ال يبخسون ((ن فقال تعاىل: كتما

؛ قسم آخر يبني لكن ال هللا بل  : قسم يكتم ال للدنيا لكن خبال يف العلم أو ما أشبه ذلك فالناس ثالثة أقسام

أو قصدي ينشر العلم باألجرة وإال م الناس بأجرة يعل ، للدنيا فهذا أراد بعمله الدنيا مثل اإلنسان يعلم بأجرة

؛ وقسم  ، عليم باألجرة الصحيح أنه جائز لكن يتعلم للدنيا هذا الشك أن نيته باطلة التعليم الصحيح أنه جائز

ثالث يكتم ال لغرض من الدنيا ال قسم ثالث يكتم لغرض من الدنيا مثال يكتم ألجل رئاسته مثل ما فعل اليهود  

ة النيب عليه الصالة والسالم لتبقى رئاستهم أو إنسان مثال قال قوال مث تبني له أن احلق خبالفه مث كتم كتموا صف

احلق يظن بنظره القاصر أنه إذا رجع عن قوله األول احنطت مرتبته عند الناس فرييد أن يبقي على منزلته على 

؟ ليشرتي مثنا قليال وهو اجلاهل كل  أجلهزعمه وال يرجع عن قوله الذي تبني له خطأه وهذا أيضا كتم ويش 

شيء يراد للدنيا فهو مثن قليل سواء كان جاه أو رئاسة أو مال أو زوجة أو أي شيء كل ما يراد للدنيا فهو قليل 

؛  ثالثة أقسام كلهم مذمومون ؟ ؟ فصار الناس ينقسمون يف هذا الباب إىل كم فهو من الثمن القليل واضح اآلن

وجل  هللا وتعلم هللا فهذا هو خري األقسام وهو القسم الرابع الذي يبني بلسانه وقلمه ما أنزل اهللا عزأما من أظهر 



والذي يكتم خوفا إذا كان سيبني يف الشيخ :؟ يكتم خوفا  السائل : فهذا هو القسم الرابع وهو خري األقسام .

؟  ام غريه بالبيانيكتم لق السائل :؛  و قتلموضع آخر فال بأس أما إذا يكتم مطلقا فهذا ما جيوز جيب أن يبني ل

إن دعت احلاجة إىل بيانه وجب عليه أن يبني وال جيوز كتمه فإن مل تدعوا افرض أنه يف بلد يف ناس مثال الشيخ :

يبينون هلم العلم ويشرونه بني الناس وهو عنده علم لكنه يقول علمي ما احتيج إليه وال سألين سائل فهذا ما 

إن بني فهو أوىل الشك ألنه يزيد اآلخرين قوة إىل قوم وإن سكت فأظن أن يكون فيه حل مادام ؛  جيب عليه

))  ويشترون به ثمنا قليال ((لقوله:  : أن مجيع الدنيا قليل؛  .ومن فوائد اآلية الكرمية إن األمر قد قام به غريه

هذا وجه يف اآلية وحيتمل أم يشرتون مثنا قليال حىت يف أعني الناس لكن باحنطاط هدفهم ومرتبتهم كانوا خيفون 

عدة آيات من أجل احلصول على درهم واحد يكون هنا القليل حىت بالنسبة ألعني الناس وليس هذا ببعيد ألم 

ض الناس والعياذ باهللا قد يفعل عامل الدولة ال عامل يكتمون ألجل حظ قليل من الدنيا والدنيا كلها قليل ألن بع

امللة قد يفعل هذا قد ينظر ما ختتار دولته من رأي مث حياول أن يطوع النصوص هلذا الرأي أول ما ظهرت اشرتاكية 

يف العامل العريب بدأ بعض الناس الذين ينتسبون إىل العلم بدءوا يطوعون بعض النصوص إىل رأيهم إىل اشرتاكية 

واستدلوا مبثل قوله  سنة مملوءة أن االشرتاكية حق نعميسمي حنن بأنفسنا من الكتاب والسنة وقالوا الكتاب وال

 ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنكم فأنتم فيه سواء ((تعاىل: 

ا فأنتم فيه سواء خالص أنتم فيه سواء شف كيف عني األعور ويش لون نظرت إىل زاوية وتركت زاوية؛ قالو  ))

هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما  ((؟  الناس سواء فيما رزقهم اهللا لكن تركوا أول اآلية وهو

ويش اجلواب ال وال ومعىن اآلية هذه فأنتم فيه سواء مبين على األول يعين هل لكم شركاء فيساوونكم  )) رزقنكم

؟ ال كيف العبيد هذه  ء شاك قال واهللا أنا عبدك أنا آخذ من مالك ويش اجلواب؟ ال أبدا هل عبد جيي نعم

؛ وقال النيب صلى اهللا عليه  عبيد هللا و تعبدون من دون اهللا هذا مثل ملشرك هؤالء فرحوا   فأنتم فيه سواء خذ

وهاتوا منها األدلة اليت مجعوها من  االشرتاكية نعمفأثبت )  الناس شركاء في ثالث الماء والكأل والنار (وسلم: 



اآليات واألحاديث املتشاة ملا يوهم على الناس مثل هؤالء العلماء يدخلون يف اآلية هذه اشرتوا بآيات اهللا مثنا 

 وجل قائما بأمر اهللا عز أن يكون العامل عامل ملة ال عامل دولة حىت يكون هللا عزقليال والعياذ باهللا والواجب 

اجلواب أنه خص ثالثة هذا  الشيخ : ؟ ثالثة شركاء يفأي ؟ الشيخ :؟  اجلواب على احلديث ل :السائوجل؛ 

؛ والناس ما  وجل املاء والكأل والنار ؛ لكن هذه الثالث حيث ما هلم ا قدرة من اهللا عز عليهم ما هو هلم

هللا عزوجل وكذلك الكأل الذي فاألار كل يأخذون منها كذلك نقع البئر ما هو لك الذي خيرجه اخيتصون ا 

ينبت بدون إنباتك يف األرض ما هي لك كذلك أيضا النار لو أن أحدا أراد يقتبس تقول ال تقتبس هذه ناري أنا 

نقول ال هذه شركاء من الذي أوقد النار لك؟ اهللا عزوجل؛ شيخ  ؟ أيه لكن   أنت أحق به ألنك حفرت لكن 

؛ إطالق املسبب على  فوائد اآلية الكرمية: إطالق السبب على املسببومن  . ما جيوز هذا؛ طيب زينمتنع 

هم ما هم يأكلون النار هم يأكلون ))  أولئك ما يأكلون في بطونهم إال النار ((؟  ؛ من أين نأخذها السبب

 املال لكنه مال سبب للنار فيكون هذا من باب إطالق املسبب على السب؛ وبعدين فيه أيضا إثبات العدل يف

؛ ما يأكل إال  فجعل املأكول على قدر املأكول )) (( أولئك ما يأكلون في بطونهم إال النار؛ لقوله:  اجلزاء

يقول الشاعر على هذه  . يأكل نارا فيكون يف هذا إثبات العدل يف اجلزاء ،النار وفاقا بوفاق على قدر ما يأكل

 طيبة النشر طبعيدة محو القر       أصبك بضرة  أكلت دما إن لم  : املسألة وإن كان حملها التفسري يقول

ت أكلت دما خياطب زوجته هذا رابطة زوج وامرأة ؛ ولكنه قيل له إنك لرحت الشام ففيها وباء يقتل النساء وراح

واعلمي دمشق خذيها واعلمي أن يوما تحملين عودي : دمشق  نسيت آخر البيت وقال  إىل الشام وقال

خذيها واعلمي أن ليلة حتملني نسيت الكلمة يف هذا حتملني عودي نشرها ليلة ، دمشق نعشها ليلة القدر

القدر؛ يعين يقول للشام خذي هذه املرأة واعلمي أن اليوم الذي حتمل فيه هذه املرأة على عواد النعش الليلة هي 

ك بضرة    بعيدة أكلت دما إن لم أصب،  عندي ليلة القدر، مثل ليلة القدر ، مث قال: أكلت دما هذا الشاهد

؟ يعين أن فنقها طويل؛ القرط الذي يكون يف األذن إذا  ويش معىن بعيدة مهو القرط  مهو القرط طيبة النشر



؛ قوله: أكلت  ؛ وطيبة النشر طيبة الرائحة صار بعيدا مهواه معناه أن الرقبة طويلة وطول الرقبة يف النساء حممود

ببها الدم وأم كانوا يف اجلاهلية يعريون اإلنسان إذا قتل له قتيل فأخذ : أكلت دية س دما قال بعضهم إن املعىن

؛ وهو يدعوا على نفسه ذا الذل إين ما آخذ بالثار آخذ الدية فقال أكلت دما نعم جاءوا به شاهدا على  الدية

ولكن ملاذا ال  )) هللاوال يكلمهم ا ((وجل؛ لقوله:  إثبات كالم اهللا عز:  ومن فوائد اآلية الكرمية . هذه اآلية

؟ نقول لو كن ال يتكلم ال معهم وال مع غريهم ما  تقولون اآلن الكالم منفي كيف تستدل به على إثبات الكالم

وال  ((؛ وهلذا قال:  ؟ فنفيه لكالمه هؤالء يدل على أن غريهم يكلمه صار يف نفي الكالم عنهم فائدة وال ال

هل هو املعىن القائم بنفسه املعرب عنه باحلروف؟ أو هو احلرف واملعىن؟ طيب كالم اهللا عزوجل  )) يكلمهم اهللا

؛ أين الذي ما يشبه كالم املخلوقني  ؛ اهللا تعاىل يتكلم بكالم حبروف وأصوات احلرف واملعىن، هو احلرف واملعىن

       هل هي حروف وال 

 


